
WEEKBRIEF 20 MEI 2022

● ZENDING
Deze week hebben we €11,80 voor ons sponsorkindje Iftu Bullo Dube uit Ethiopië.
Dit brengt het totaal van dit schooljaar op €417,55

● TREFWOORD
Na Hemelvaart starten we met het nieuwe thema kwetsbaar. Gevoel, weerbaarheid en
ontroering staan in dit thema centraal.
De bijbelverhalen voor de twee komende weken zijn:

● God redt Ninevé - Jona 4
● Hemelvaart - Handelingen 1:1-14
● Simson - Rechters 13: 1-25

De kinderen uit groep 1 en 2 volgen een eigen lijn. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:
● Hemelvaart - Lucas 24
● Bartimeüs - Mattheüs 20
● Pinksteren - Handelingen 2

● KWINK
We gaan verder met les 17. Deze les gaat over emoties. De kinderen onderzoeken welke
hulp passend is als ze een emotie bij de ander zien (deze les hoort bij de competentie besef
van de ander).
De Kwink van de week is:

● VRAAG HOE JE KAN HELPEN! - onderbouw
● VRAAG: WAT HEB JE NODIG! - middenbouw
● NEEM EMOTIES VAN DE ANDER SERIEUS! - bovenbouw

● VACATURE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Mijn naam is Arabella Reedijk (moeder van Yhalmar groep 3) en ik maak inmiddels anderhalf
jaar deel uit van de medezeggenschapsraad van onze school. In deze periode heb ik veel
geleerd van wat er komt kijken bij het schoolbestuur. Ik heb mij ingezet voor een prettig
schoolklimaat, waarbij het welzijn van de leerlingen voorop staat. Ik heb de termijn van een
vertrekkend MR lid overgenomen, deze loopt dit schooljaar af. Graag wil ik me herkiesbaar
stellen voor een nieuwe termijn van 3 jaar.
Als u zich ook kandidaat wilt stellen, dan nodigt de MR u hiervoor van harte uit. Graag
ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk voor 27 mei op het onderstaand mailadres:
mr.deschelp@csgdewaard.nl

Wat doet de MR?
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.  De MR heeft
verschillende bevoegdheden, zoals het recht op overleg en het informatierecht en heeft
daarnaast verschillende speciale rechten om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid. Meer
hierover is te lezen op de site van De Schelp onder het kopje
Ouders/Medezeggenschapsraad.
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Het is erg leuk een kijkje in de keuken van de school te krijgen. Zeker in deze Corona tijd
komen er veel vraagstukken op de school af. Het is daarom goed dat ouders worden
meegenomen in de keuzes en het beleid van de school. Als MR-lid vertegenwoordig je de
ouders en denk je mee en geef je advies aan de schoolleiding. Mocht je hier vragen over
hebben, dan kun je contact opnemen met Yvonne Ywema, tel 06-22565685 of Leonie
Dekkers, tel. 06-10770038

● TSO
Voor de TSO zijn we op zoek naar extra handen en ogen. Is dit iets voor jou? De tijden zijn
van 11:50 tot 13:10 uur. Je ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding en op de dag dat jij
TSO-medewerker bent, blijven je kinderen gratis over.
Wat zoeken we:

● een invalkracht voor de maandag
● een vaste medewerker op dinsdag voor groep 4, je draait deze groep met 2 personen
● en een vaste medewerker voor de donderdag (groep in overleg)

Kun je niet vast, maar wel regelmatig iets betekenen? Ook dan horen we het graag.
Neem vrijblijvend contact op met Lianne van Dam, TSO-coordinator via
overblijf.deschelp@csgdewaard.nl

● CROWDFUNDINGSACTIE VOOR AED
AED voor Basisschool De Schelp
Veiligheid in en rondom school vinden we op basisschool De Schelp heel belangrijk. Daarom
willen we een AED aanschaffen.
Want, hoe sneller je een AED inzet bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskans.
Tijdens de openingsuren van de school zijn er veel mensen in en rondom de school aanwezig
en is de AED beschikbaar en inzetbaar. Deze AED, de Physio Control Lifepak CR2, kan ingezet
worden voor volwassenen en heeft tevens een kindermodus. Hij is zeer gebruiksvriendelijk
en volautomatisch, zodat ook onervaren hulpverleners de AED kunnen bedienen. De AED
wordt geplaatst in een binnenkast op een centrale plek, namelijk in het voorportaal bij de
hoofdingang van de school. Zo is de AED goed bereikbaar vanuit en rondom de school.
Link naar crowdfundingsactie Samen maken we De Schelp veilig.

● E-WASTE RACE
Van 23 mei tot en met 15 juni doet groep 8 mee aan de e-waste race. Ze gaan proberen
zoveel mogelijk elektronisch afval te verzamelen. Alle apparaten met een stekker of plek voor
een batterij zijn elektronisch afval. Bijna iedereen heeft wel e-waste in huis. Slechts de helft
wordt in Nederland ingezameld. Zonde want deze apparaten zitten vol herbruikbare
materialen. Groep 8 gaat zich de komende week inzetten om e-waste een nieuw leven te
geven!
U kunt elektronisch afval bij ons op school inleveren of aanmelden via www.ewasterace.nl.
Losse accu's en batterijen mogen niet worden ingeleverd.
Helpt u mee om deze apparaten te recyclen en zo groep 8 aan de overwinning?

● SCHOOLREIS
Vandaag ontvangen alle ouders een informatiebrief met betrekking tot de kosten van de
schoolreis.

● STUDIEDAG TEAM
Op woensdag 25 mei hebben wij met het team een studiedag en zijn de kinderen vrij.
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http://www.ewasterace.nl/


● ONLINE AVOND GOED GESPREK NIX18
Op dinsdagavond 7 juni 2022 om 20.00 uur organiseert de GGD Zuid-Holland Zuid een
online ouderavond met het onderwerp 'Goed Gesprek' NIX18. Deze regionale
informatieavond is speciaal bedoeld voor ouders van jongeren in de leeftijd 10-18 jaar en
gaat over het puberbrein en NIX18.  Zie bijlage.

● AGENDA
Datum Activiteit

20 mei Voel je Sterk groep 7 en 8

23 mei Start E-waste race

24 mei Muziekproject Maasmuziek groep 5

25 mei Studiedag team kinderen vrij

26 en 27 mei Hemelvaartsvakantie

30 mei  t/m 10 juni Citotoetsen groep 3 t/m 7

31 mei Muziekproject Maasmuziek groep 5

1 juni School op Seef pleinles groep 5 -7 fiets mee

2 juni Struinen op de Staart groep 8

3 juni Voel je Sterk groep 7 en 8

3 juni Gastles Na de oorlog groep 8

6 juni Tweede Pinksterdag kinderen vrij

● ACTIVITEITEN
Datum Activiteit

4 juni Biwanto Binnenmaas zie www.biwanto.nl

● BIJLAGEN
➢ Uitnodiging Goed Gesprek NIX18
➢ Tzorg
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